
Kunstmatige Intelligentie:  

“het is niet kunstmatig en het is niet intelligent”.

Dat waren de openingswoorden van de spreker, drs. Daan de Koning 

op maandagavond 7 december jl bij de allereerste openbare lezing via 

ZOOM  georganiseerd door Rotaryclub Rijnwoude. Ruim dertig 

personen hadden de moeite genomen om aan te sluiten, de jongste 

was 23 en de oudste dik in de 70.

Wat kunstmatige Intelligentie wel is en hoe het werkt, werd aan de 

hand van een kundig opgebouwd verhaal met perfecte sheets en heel 

veel voorbeelden uit de doeken gedaan. Kunstmatige Intelligentie is 

een nieuwe manier van programmeren. Een vorm daarvan is het 

neurale netwerk. 

Een neuraal netwerk kan bijvoorbeeld gebruikt worden door een mediabedrijf om te 
berekenen hoeveel losse kranten elk verkooppunt per dag nodig heeft. Als een neuraal 
netwerk wordt gevoed met genoeg zuivere data over de hoeveelheid kranten die landelijk op 
een bepaalde dag nodig waren bij een bepaald verkooppunt, kan het hieruit een trend leren. 
Op basis daarvan kan het voorspellen hoeveel kranten er op een bepaalde dag bij een bepaald 
verkooppunt nodig zijn – mits de data waarvan hij geleerd heeft correct zijn. Een neuraal 
netwerk is immers zo goed als de trainingsdata zijn.

Uit dit voorbeeld blijkt ook dat data waarde heeft.  Onze keuzes van programma’s maken dat Netflix 

weet hoeveel mensen bepaalde acteurs en bepaalde genre films leuk vinden. Met die kennis weten 

ze precies in wat voor ‘n serie ze moeten investeren om daarmee een grote omzet te bereiken. De 

risico’s die er vroeger waren - wordt het een top of een flop-  worden voorkomen.

Een geweldig succes is de diagnostiek van huidkanker. Over de hele wereld blijken dermatologen een

bepaald soort hoog gespecialiseerde camera te gebruiken gebaseerd op eenzelfde standaard. De 

hoge kwaliteit van de huidfoto’s en het wereldwijd gebruik maken van dezelfde standaard waarmee 

die foto’s worden gemaakt en vastgelegd levert een ideale basis voor een neuraal netwerk. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat een beginnend huidarts in circa 80% van de gevallen een juiste 

diagnose stelt. De beste dermatoloog doet dat in 96% van de gevallen. En het neuraal netwerk heeft 

een score van > 90%. Door in te zetten op samenwerking van de arts met het neurale netwerk 

kunnen wereldwijd fenomenale resultaten worden gehaald als het gaat om het stellen van de juiste 

diagnose. 

Is een neuraal netwerk  intelligent?

Een neuraal netwerk is beperkt intelligent zolang er gaan begrip nodig is. Zodra er 
iets in de context verandert, weet het neurale netwerk het niet en kan het fouten 
maken.

Toch kan Kunstmatige Intelligentie als ze heel veel vergelijkbare input krijgt steeds beter aangeven 

wat de te verwachten output is. Als voorbeeld kunt u een kijkje nemen op de website 

whichfaceisreal.com. Met heel veel foto’s van menselijke gezichten kan de computer nepgezichten  

maken, die lijken zo echt dat ze niet van echt te onderscheiden zijn. Deze mogelijkheid wordt al 

gebruikt bij het maken van films, tv series, reclame etc. Makkelijk want veel goedkoper en je kunt de 

personages zo mooi maken als je wilt. Op gegeven moment zullen we Kunstmatige Intelligentie nodig

hebbe om echt van onecht te onderscheiden.
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Dat dit ook kan leiden tot ontwikkelingen waar je bang van kunt worden is bijvoorbeeld de inzet van 

bewapende drones die geleerd hebben op mensen te schieten. Zo kun je oorlog voeren zonder eigen 

mensen te verliezen! Deze apparaten bestaan en worden al gebruikt. 

Bepalend voor het goed functioneren van een neuraal netwerk is de kwaliteit 

van de dataverzameling en  de aanpassingen die de datascientists aan de data 

hebben gedaan. Met welk mensbeeld en met welk doel zijn de data verzameld 

en eventueel aangepast?  

Het gebruik van neurale netwerken kent risico’s:

1. Het herkennen van een patroon kan verward worden  met denken dat er een causaal 

verband is (oorzaak/gevolg).

2. De bias wordt versterkt: in dataverzamelingen kunnen vooroordelen ingebouwd zijn, die 

door het neurale netwerk versterkt worden.  Vandaar het belang van een goede screening 

naar de kwaliteit van de data.

3. Overwaardering in gebruik (we geloven de computer voor 100%). Zorg dus dat je altijd blijft 

herkennen wat gek is.

Er zijn hele goede toepassingen denkbaar en deels al in gebruik. Maar de risico’s zijn er ook. In dat 

kader is te hopen dat er op Europees niveau controlemechanismen komen die verkeerd gebruik van 

algoritmes en neurale netwerken voorkomen.  Maar wie controleert de overheid??

Voorjaar 2021 zal Rotaryclub Rijnwoude een volgende openbare lezing organiseren. Via Zoom of 

fysiek, dat hangt af van de Corona maatregelen.  Duurt dat te lang en wilt u vaker interessante 

lezingen meemaken ? Kom dan eens kennismaken met Rotaryclub Rijnwoude – zie contactinformatie

op www.rotaryclub-rijnwoude.n  l  
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